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 مقدمه

 

 پیش زمینه

کمیسیون کوهنوردی فدراسیون جهانی کوهنوردی مدلهای استاندارد برای آموزش راهنمایان و مربیان کوهنوردی داوطلـب را در  

 33هـای مجمـع عمـومی سـا       های عضو تهیه کرده است. این استانداردها بر گرفتـه از اسـتاندارد   فدراسیونپاسخ به درخواست 

را تشکیل داده است. ایـن کـارگروه بـه     TSWG، کارگروه استانداردهای آموزشی باشد. همچنین این مجمع )سانتیاگوـ شیلی( می

ایـن کـارگروه    2003و  2001رساند.در سالهای  های عضو در جهت به کارگیری استانداردهای اولیه چهارگانه یاری می فدراسیون

کرده است. در مجمـوع در فاصـله سـالهای     سمینارهایی )تور ـ فرانسه( را به منظور بحث پیرامون کاربرد این استانداردها برگزار 

 استاندارد به تصویب رسیده است. 33، 2005تا  33

 5002پیشرفتهاي سال 

در سـونی  برگـزار شـد.در ایـن      2005سا  از به کارگیری موفق استانداردها سمینار سوم کارگروه در مـاه وونـن    10با گذشت 

ررسی قرار گرفت و در مـورد اصـاحات و اسـتانداردهای تکمیلـی نیـاز      سمینار ساختار و محتوای استانداردهای موجود مورد ب

 سنجی به عمل آمد.

 در این سمینار نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

    های عضو سراسر دنیا متفاوت است فدراسیوننیازها و شرایط 

   گیرد الزامات تخصصی انجمهای عضو در سطح ملی مورد ماحظه قرار می 

   TSWG های ملی )اینکه چه میزان با سـطح بـین المللـی تطـابق      های آموزشی فدراسیون زیابی و تایید طرحبا ار

 کند. دارند( خدمات شایانی را به آنها ارانه می

 

های عضو پیشنهاد شد که برای موفقیت بیشتر چهار استاندارد  فدراسیونبنابراین در این سمینار برای منطبق شدن با نیازهای 

 یر مورد ماحظه قرار گیرد:اولیه، موارد ز

هـای   های مورد نظر به نحوی که پاسخگوی نیازها و شـرایط فدراسـیون   الف ـ ایجاد چارچوب قابل انعطاف برای فعالیت 

 عضو سراسر دنیا باشد.

 های عضو   فدراسیونو  TSWGب ـ تاکید بیشتر بر روند ارزیابی طرح و تعامل بین متخصصین 
 

های عضو  فدراسیونبر این است که از استانداردهای فنی همسان برای داوطلبان مربیگری در در طرح پیشنهادی فوق تاکید 

 استفاده نشود، در عوض کیفیت فرایند آموزش و ارزیابی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
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های  طرح مبنای جدید ارزیابی 2006و کمیسیون کوهنوردی پاالیش شد و در اکتبر  TSWGاین طرح پیشنهادی سپ  به وسیله 

 آموزشی قرار گرفت.

TSWG دهد. از پیشنهادهای بهبود برای استانداردهای آموزشی استقبا  کرده و ان استانداردها را مورد بازبینی قرار می 

 

 محدوده کار

الزامی بـرای بـه    UIAAهای عضو برای استفاده از استانداردهای آموزشی در کشورهای خود اختیار تام دارند. از طرف  فدراسیون

های عضو به تنهایی مسئو  آموزش مربیـان و راهنمایـان خـود در سـطح ملـی       فدراسیونکارگیری این استانداردها وجود ندارد. 

 باشند. های عضو همچنین مسئو  رعایت این الزامات با قوانین بیمه می فدراسیونهستند.

هـای   توانند نشان دهنـد کـه طـرح    های عضو می فدراسیونکه  استفاده از استانداردهای آموزشی فدراسیون جهانی وسیله ای است

آموزش و ارزیابیشان به طور مستقل ارزیابی شده ومطابق با استانداردهای پذیرفته شده است. استفاده از این استانداردها همچنین 

 کند.   زمینه به رسمیت شناختن مدارک مربیگری در سطح بین المللی را فراهم می

TSWG دهای آموزشی را به طور مشخص به علت نیاز به ایجاد ارتباط موثر بـین مربیـان و راهنمایـان داوطلـب بـا      این استاندار

مند باشند که ایـن اسـتاندارد را در    های عضو عاقه فدراسیونهای مربوطه طراحی کرده است با این وجود ممکن است  فدراسیون

دهنـد( هـم گسـترش     کنند و برای عموم مردم خدمات انجـام مـی   یمورد راهنمایان و مربیان غیر داوطلب )که دستمزد دریافت م

ها با استانداردهای کشورشان تطـابق دارد یـا    باید اطمینان حاصل کنند که این طرح های عضو می فدراسیوندهند. در این صورت 

 نه.

 رود: در زمینه استنداردهای آموزشی فدراسیون جهانی کوهنوردی تعارف زیر به کار می

 باشد.  ی که مسئولیت راهنمایی و نظارت افراد دیگر را در ضمن انجام  فعالیت ورزشی عهده دار می: فردراهنما

 دهد. : فردی که به افراد )از جمله افراد آماتور( برای شرکت در فعالیت ورزشی آموزش میمربي

 کاربرد و ارزيابي

تمـا  بگیرنـد.    TSWGبایـد بـا نماینـده     د مـی باشـن  مند درخواست استانداردهای آموزشی مـی  های عضوی که عاقه فدراسیون

TWSG  گمـارد کـه ایـن کارشـنا       هـای آموزشـی مـی    عضو مربوطه و ارزیـابی طـرح   فدراسیونفرد متخصصی را برای کار با

 دهد: های زیر را انجام می فعالیت

 الف( ارزیابی طرحی که در رابطه با استانداردهای آموزش ارانه شده است

 های آموزشی و رعایت الزامات استانداردها و در جهت بهبود طرحهای عض فدراسیونب( کمک به 

 ج( نوشتن گزارش و پیشنهادهای مربوطه برای ارانه به کمیسیون کوهنوردی فدراسیون جهانی

ترین جنبه استاندارد آموزشی فدراسیون  های عضو با افراد متخصص این کارگروه مهمترین و با ارزش فدراسیونفرایند همکاری 

 هنوردی است.جهانی کو
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 الف. الزامات عمومي

 . ارزیابي  1

 مستندسازي  

های عضو ارانه اطاعات و مدراک مربوط به طرح آموزشی مورد ارزیـابی اسـت. ایـن مـدارک توسـط       فدراسیوناولین گام برای 

 شود. عضو اختصاص داده می فدراسیونشود و نماینده ای برای کار با  کارگروه مطالعه و ارزیابی می

 مدارک

بایست شامل درو  آموزشی،  بایست شامل طرح آموزشی پیشنهادی برای تصویب باشد. طراح می مدارک )پرووه( مذکور می

 یک دوره عملی )تجربی( و یک دوره ارزیابی باشد.

ارزیابی تواند برای راهنما و یا مربی باشد. اگر طرح برای مربی باشد، داوطلبان باید مهارت تدریسشان مورد  طرح پیشنهادی می

 قرار گیرند. 

 باید شامل موارد زیر باشد: این مدراک می

   هدف طرح 

   های الزم برای مربی/ راهنما شایستگی 

   تعریف نقش مربی / راهنما 

   های شغل توصیف محدودیت 

   های اولیه نیز باشد( نیازهای آموزشی داوطلب )این مورد باید شامل کمک پیش 

       مهارتها و دانشی که داوطلب در مدت دوره آموزشی کسب کرده است )به این معنا که فرد مـورد ارزیـابی قـرار

 گرفته است(

   باید در آنها شرکت کند. های آموزشی ضمن کار که داوطلب به منظور تمدید اعتبار مدرک مربیگری می دوره 

 

 تواند به یکی از اشکا  زیر باشد: می های عضو فدراسیوناین مدارک بر حسب شرایط و نیازهای 

   گواهینامه 

   جواز 

   پروانه 

   جایزه 

 جلسات ارزيابي  

های عضو جلساتی را بـرای ارزیـابی    فدراسیونهای الزم در خصوص مدارک انجام گرفت، نماینده کارگروه و  سازی وقتی شفاف

 کنند. طرح پیشنهادی تنظیم می
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 هزينه

توانند زمان خود را طوری  باشد که درخواست تأیید دارند، ولی متخصصین معموالً می عضو می فدراسیونهزینه ارزیابی بر عهده 

 UIAAباشـد و   عضو نداشته باشد. با این وجود این هزینه معمـوالً مقـدار نـاچیزی مـی     فدراسیونتنظیم کنند که هزینه ای برای 

 ز طریق منابع دیگر دارد.تمایل به افزایش سرمایه )ذخیره( خود ا

 موارد ارزيابي

     نمایندگی در فدراسیون 

   امکانات کافی 

   زمینه مناسب 

   مربیان ارشد شایسته 

   داوطلبان با دانش و مهارت کافی که برای آموزش و ارزیابی مناسب باشند 

   مدیریت و طراحی برنامه 

   روشهای آموزشی 

   های ارزیابی رویه 

     سیستم بازبینی طرح 

   رویه پاسخگویی به شکایات 

 

 . مباني مشترک2

عضو طرح آموزش و ارزیابی ساختار یافتـه ای   فدراسیوننشان دهنده این است که  "استاندارد آموزشی فدراسیون جهانی"عنوان 

معتبـر شـناخته شـده     UIAAنماینـده   برای تربیت راهنمایان / مربیان داوطلب دارد و نیز بیانگر این است که این طرح به وسـیله 

 است.

عضو بیانگر این اسـت کـه طـرح ارزیـابی و آمـوزش       فدراسیونبه یک  "استاندارد آموزشی فدراسیون جهانی"اختصاص عنوان 

باشد. همچنین ایـن عنـوان نشـان     عضو  با در نظر گرفتن امکانات وسایر شرایط مطابق با استانداردهای فنی جهانی می فدراسیون

است که این طرح مطابق با سایر استانداردهای فدراسیون جهانی نظیـر اسـتاندارد ماحظـات زیسـت محیطـی و نیـز        دهنده این

بیانگر تعهد فدراسیون جهانی بـه خلـق فرصـتهای برابـر بـرای مشـارکت همگـان در         summitباشد. منشور  می  summitمنشور 

با نگرش مثبت نسبت به ایجاد فرصتهای برابر نوشته شـوند.)  باید  حهای آموزشی میزش کوهنوردی است.بر همین اسا  طرور

 برابری دسترسی(

 . تصویب 3

عضو را  فدراسیونوقتی کارشنا  کارگروه ارزیابی طرح را به پایان رساند گزارشی را به کارگروه ارسا  میکند. نماینده کارگروه 

 کند.   از نتیجه ارزیابی مطلع می
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فقط محدود به استانداردی میشود که مورد ارزیابی قرار گرفته است. هر زمـانی   "UIAAشی استاندارد آموز"به کارگیری عبارت 

عضو به طور بنیادی تغییر ساختار داده اسـت   فدراسیونابد که طرح، استانداردهای الزم را از دست داده است یا یکه کار گروه در

 فدراسیونحق بررسی مدارک  UIAAسا  اعتبار دارد. 5دت تواند این عنوان را سلب کند. در غیر اینصورت این امتیاز برای م می

 دارد. سا  را برای خود محفوظ نگه می 5عضو در طو  مدت 

 باید  حتما برد می را در مدارک یا کارتهای شناسایی افراد به کار می UIAAعضو نشان یا عنوان  فدراسیونوقتی که 

 های آن را نیز ذکر کند.  محدوه و محدودیت

 

 

 هاي ورزشي اي فعاليتب. استاندارده
 

باشد. اگـر طـرح آموزشـی شـامل مـواردی نظیـر کـار در         موارد زیر شامل حداقل استاندردهای الزم برای ارانه طرح آموزشی می

بایست در بخش اسـتانداردهای تکمیلـی مـورد     مناطق با ارتفاع باال یا مناطق استوایی یا نواحی بهمن گیر باشد، این موارد نیز می

 قرار گیرد.ماحظه 

 هاي تابستاني . كوهپيمایي و راهپيمایي1

های بـرف   های کوچک و تکه این استاندارد شامل کوهپیمایی در مسیرهای پرشیب و تاش برای فانق آمدن به موانع مانند صخره

نـوردی یـا    صـخره  هـای کوهنـوردی نظیـر    باشد. این استاندارد برای استفاده در شرایطی که نیاز بـه اسـتفاده از تکنیـک    و یخ می

 نوردی وجود دارد طراحی نشده است. یخ

 باشد نیز مشخص گردد. باید نوع ناحیه تعیین گردد ونیز نواحی که خارج از محدوده کار آن می در این طرح می -1-1

 سا  باشد. 11باید بیشتر از  سن داوطلب در زمان ارزیابی می  -1-2

 های پیش از آموزش تجربه  -1-3

پیمایی، نوع و دفعات کوهپیمایی، نوع نواحی  های قبل از آموزش باشد ) سالهای تجربه کوه تجربهباید شامل حداقل  طرح می

 کوهپیمایی،...(

 مهارتها  -1-4

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: های فردی در زمینه باید توانایی داوطلب برای نشان دادن تکنیک طرح می

 اطق( کوهستانی شامل نواحی زیر:های )من در زمین پیمایش. صعود و فرود ایمن و 1

   های پرشیب زمین 

   های ناهموار زمین 

   خط الراسها 
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   دره ها 

   های کوچک صخره 

   های با پوشش برفی زمین 

 . توانایی اولیه کار با طناب2

 . توانایی جهت یابی و پیدا کردن مسیر در نواحی عادی و دشوار3

 ریزی سفر گروهی . برنامه4

 دهی و رهبری گروه سازمان. 5

 مانی . چادر زنی و شب6

 . پیشگیری از ایجاد مشکل در طو  مسیر و حل آنها7

 . شرایط اوروان 1

 های اولیه . کمک3

 

 دانش  -1-5

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: باید دانش داوطلبان و توانایی دادن پیشنهاد در زمینه طرح می

 دگی و گرمازدگی. تشخیص و مداوای خستگی، سرماز1

 . شناسایی خطرات منطقه و آب و هوا2

 های راهنما . برنامه ریزی سفر، انتخاب مسیر، درجه سختی مسیر، عانم مسیر و کتابچه3

 های کوهستانی های چادرزنی و جانپناه . محوطه4

 . تغذیه 5

 . فیزیولووی و پیشگیری از آسیب6

 . شرایط اوروان 7

 کوهستان. محیط زیست و فرهنگ 1

 . دسترسی به مناطق کوهستانی3

 های حقوقی و بیمه . مسئولیت10

 . آموزش11

 پيمایي و كوهپيمایي زمستاني . برف2

شیب با خطر بهمن کم یا مناطق بهمن خیز تحت کنتر  محدود شود. با این  تواند به کوهپیمایی در مسیرهای کم این استاندارد می

بایـد اسـتانداردهای بهمـن نیـز      شـود، مـی   کوهپیمایی در نواحی بهمن خیز هم گنجانده مـی  وجود اگر در محدوده این استاندارد

نـوردی   نوردی یا یخ های کوهنوردی نظیر صخره رعایت شود. این استاندارد برای استفاده در شرایطی که نیاز به استفاده از تکنیک

 وجود دارد طراحی نشده است.
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 باشد نیز مشخص گردد. تعیین گردد ونیز نواحی که خارج از محدوده کار آن میباید نوع ناحیه  در این طرح می -2-1

 سا  باشد. 11باید بیشتر از  سن داوطلب در زمان ارزیابی می  -2-2

 های قبل از آموزش تجربه -3-2

یی، نـوع نـواحی   سالهای تجربه کوهپیمایی، نوع و دفعـات کوهپیمـا  های قبل از آموزش باشد ) ل تجربهباید شامل حداق طرح می 

 کوهپیمایی، مناطق و مسیرهای مختلف...(

 مهارتها   -2-4

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: های مؤثر فردی در زمینه باید توانایی داوطلب برای نشان دادن تکنیک طرح می

 های )مناطق( کوهستانی شامل نواحی زیر: صعود و فرود ایمن و تراور  در زمین -1

   پرشیب* های زمین 

   دار( های ناهموار )و شکست زمین 

    ها(* ها )یا  خط الرا 

   ها* دره 

   های کوچک )مسیرهای سنگی آسان( صخره 

 توانایی اولیه کار با طناب*-2

 توانایی جهت یابی و پیدا کردن مسیر در مناطق عادی و مسیرهای دشوار-3

 ریزی سفر گروهی برنامه-4

 ی گروهدهی و رهبر سازمان-5

 چادر زنی و شب مانی-6

 پیشگیری از ایجاد مشکل در طو  مسیر و حل آنها-7

 شرایط اوروان -1

 کمکهای اولیه-3
 * اگر به طرح افزوده شده باشد.

   دانش -2-5

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: باید دانش داوطلبان و توانایی دادن پیشنهاد در زمینه طرح می

 خستگی، سرمازدگی و گرمازدگیتشخیص و مداوای  -1

 شناسایی خطرات ناحیه )منطقه( و آب و هوا -2

 آگاهی از خطرات بهمن -3

 برنامه ریزی سفر، انتخاب مسیر، درجه سختی مسیر، عانم مسیر و کتابچه راهنما -4

 های کوهستانی های چادرزنی و جانپناه محوطه -5
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 تغذیه -6

 فیزیولووی و پیشگیری از آسیب-7

 شرایط اوروان -1

 محیط زیست و فرهنگ کوهستان-3

 دسترسی به مناطق کوهستانی-10

 های حقوقی و بیمه مسئولیت-11

 آموزش-12

 صعودهاي ورزشي ) با استفاده از تجهيزات ثابت ـ تک یا چند مسيره(-3

باشـد. ایـن    های ثابت می کارگاهکوبی شده( برای ایمنی و  صعود ورزشی )اسپرت( شامل صعود با استفاده از بلت )مسیرهای رو 

 های کوهنوردی ندارد( استاندارد تنها برای مناطق صعود با دسترسی و فرود آسان معتبر است. )نیازی به مسیریابی یا مهارت

مسیره، چندمسیره یا صعود  باید نوع صعود تعیین گردد )که صعود محدود به صعود تک در این طرح می -3-1

 (های مصنوعی است دیواره

 سا  باشد. 11باید بیشتر از  سن داوطلب در زمان ارزیابی می -3-2

 های پیش از آموزش تجربه -3-3

 )فدراسیون جهانی کوهنوردی( را داشته باشد. 5با درجه  on-sightباید سابقه صعود سرطناب  ـ داوطلب می

ود، نوع و دفعات صعود، نوع صخره، های قبل از آموزش باشد ) سالهای تجربه صع باید شامل حداقل تجربه ـ طرح می

 نواحی صعود و...(

  ها مهارت -3-4

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: های مؤثر فردی در زمینه باید توانایی داوطلبان برای نشان دادن تکنیک طرح می

 on-sightتوانایی مؤثر )کافی( در صعود سرطناب  -1

 های صعودی مهارت در حرکت -2

 بلدرینگ -3

 مربیگری و آموزش ابتدایی )اولیه( -4

 سازمان دهی و رهبری گروه -5

 برد ( های صعود ) آواهایی که مربی برای راهنمایی افراد به کار می بانگ -6

 ها ها و حمایت دراها، کارگاه ها، کونیک مدیریت طناب، گره -7

 فرود به وسیله طناب -1

 شرایط اوروان  -3

 در طو  مسیر و حل آنهاپیشگیری از ایجاد مشکل  -10

 کمکهای اولیه -11
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  دانش -3-5

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: باید دانش داوطلبان و توانایی دادن پیشنهاد در زمینه طرح می

 

 ها و...( ها، کاربین ها، اسلینگ تجهیزات صعود ) کفش، تجهیزات فرود و حمایت، کاه کاسک، هارن ، طناب -1

 تجهیزاتنگهداری از  -2

 زنجیره ایمنی و فاکتورهای سقوط -3

  ها و کارگاه انواع بلت -4

 انواع صخره ها -5

 اخاقیات و رسوم -6

 های راهنما انتخاب مسیر، درجه سختی و استفاده از کتابچه -7

 محیط زیست و دسترسی -1

 مدیریت ریسک، ایمنی و روشهای  شرایط بحرانی )طرز عمل اوروانسی( -3

 تغذیه -10

 فیزیولووی و پیشگیری از آسیب -11

 های حقوقی و بیمه مسئولیت -12

 آموزش -13

 مسابقات -14

 

 نوردي ) با حضور مربي یک یا چند طول طناب ]چندمسيره[( . صخره4

هـای کوهنـوردی    این استاندارد تنها برای مناطق صعود با دسترسی و فرود آسان معتبر است )یعنی نیازی به مسیریابی یا مهـارت  

 پیمایی )و ترکینگ( ترکیب شده باشد. ندارد( مگر اینکه با استاندارهای کوه

 است( مسیره ـ چندمسیره باید نوع صعود تعیین گردد )که صعود تک در این طرح می -4-1

 سا  باشد. 11باید بیشتر از  سن داوطلب در زمان ارزیابی می -4-2

 های پیش از آموزش تجربه -4-3

 

 )فدراسیون جهانی کوهنوردی( را داشته باشد. 5درجه  on-sightباید سابقه صعود سرطناب  ـ داوطلب می

صعود، دفعات صعود، نوع صخره، نواحی های قبل از آموزش باشد ) سالهای تجربه  باید شامل حداقل تجربه ـ طرح می

 صعود و...(

  مهارتها-4-4

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: های مؤثر فردی در زمینه باید توانایی داوطلبان برای نشان دادن تکنیک طرح می
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 On-sightتوانایی مؤثر )کافی( در صعود سرطناب  -1

 ای های چندنقطه اهانتخاب و جایگزینی تجهیزات حمایت شامل کارگ -2

 ها، فرود و حمایت مدیریت طناب، گره -3

 های تک طناب و دو طناب تکنیک -4

 مسیریابی -5

 های صعودی مهارت در حرکت -6

 بلدرینگ -7

 مربیگری و آموزش ابتدایی )اولیه( -1

 دهی و رهبری گروه سازمان -3

 برد ( کار می های صعود ) آواهایی که مربی برای راهنمایی افراد به بانگ -10

 فرود به وسیله طناب -11

 شرایط اوروان     -12

 پیشگیری از ایجاد مشکل در طو  مسیر و حل آنها -13

 کمکهای اولیه -14

 دانش  -4-5

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: باید دانش داوطلبان و توانایی دادن پیشنهاد در زمینه طرح می

ها،  ها، کاربین ها، اسلینگ ها، هارن ، طناب تجهیزات حمایت و فرود، کاه کاسکتجهیزات کوهنوردی ) کفش، -1

 ابزار حفاظت و...(

 نگهداری از تجهیزات-2

 ها و...( ها، ابزارهای شکاف، بولت ها )گوه انواع کارگاه-3

 سیستم ایمنی دینامیک )نیروی ضربه، زنجیره ایمنی، فاکتورهای سقوط(-4

 انواع صخره-5

 ت و رسوماخاقیا-6

 های راهنما انتخاب مسیر، درجه سختی و استفاده از کتابچه-7

 محیط زیست و دسترسی -1

 مدیریت ریسک، ایمنی و روشهای  شرایط بحرانی )طرز عمل اوروانسی(-3

 تغذیه-10

 فیزیولووی و پیشگیری از آسیب-11

 های حقوقی و بیمه مسئولیت-12

 آموزش-13
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 نوردي . یخ5

تواند   رای صعود و فرودهای ساده که نیازی به مهارتهای کوهنوردی ندارند، کاربرد دارد همچنین این طرح میاین استاندارد ب 

 باید  با استانداردهای بهمن  ترکیب شود. در برخی از موارد شامل سفر در مناطق بهمن خیز نیز باشد که در این صورت می

 باشد.  تولینگ یا صعود میک  )ترکیبی( می رایباید نوع صعود تعیین شود که د در این طرح می -5-1

 سا  باشد. 11باید بیشتر از  سن داوطلب در زمان ارزیابی می -5-2

 :های پیش از آموزش تجربه -5-3

 را داشته باشد. WI IIIباید سابقه راهنمایی )و صعود سرطناب(  درجه  داوطلب می -

باشد ) سالهای تجربه صعود، نوع و دفعات صعود، نوع نواحی های قبل از آموزش  باید شامل حداقل تجربه طرح می -

 صعود،...(
 

  مهارتها-5-4

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: های مؤثر فردی در زمینه باید توانایی داوطلبان برای نشان دادن تکنیک طرح می

 on-sightتوانایی مؤثر )کافی( در صعود سرطناب -1

 ای های چندنقطه ات حمایت شامل کارگاهانتخاب و جایگزینی تجهیز-2

 ها، فرود و حمایت مدیریت طناب، گره-3

 طناب و دو طناب های تک تکنیک-4

 مسیریابی -5

 مهارت در حرکتهای صعودی-6

 ربیگری و آموزش ابتدایی )اولیه(مـ 7

 ـ سازمان دهی و رهبری گروه1

 برد ( به کار میهای صعود ) آواهایی که مربی برای راهنمایی افراد  ـ بانگ3

 ـ فرود به وسیله طناب10

 ـ شرایط اوروان 11

 ـ پیشگیری از ایجاد مشکل در طو  مسیر و حل آنها12

 ـ کمکهای اولیه13

 دانش -5-5

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: باید دانش داوطلبان و توانایی دادن پیشنهاد در زمینه طرح می

، کرامپون، کفش، پوشاک، پیچ یخ، ابزار حمایت و فرود، کاه کاسک، "ر یختب"تجهیزات کوهنوردی )ابزار یخ -1

 ها، ابزار حفاظت و...( ها، کارابین ها، اسلینگ طناب
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 نگهداری از تجهیزات-2

 مدیریت ریسک، ایمنی و روشهای  شرایط بحرانی )طرز عمل اوروانسی( -3

 فاکتورهای سقوط و...(سیستم ایمنی دینامیک )نیروی ضربه، زنجیره ایمنی، -4

 خطرات آب و هوای زمستانی -5

 مدیریت محیط سردسیر-6

 جلوگیری و مداوای سرمازدگی و هایپوترمی -7

 محافظت در مقابل اشعه آفتاب-1

 انواع و اشکا  یخ -3

 اخاقیات و رسوم-10

 های صعود  ها و سبک انواع تکنیک-11

  تولینگ و میک  )ترکیبی( صعودهای درای -12

 های راهنما انتخاب مسیر، درجه سختی و استفاده از کتابچه-13

 محیط زیست و دسترسی -14

 تغذیه

 فیزیولووی و پیشگیری از آسیب-16

 های حقوقی و بیمه مسئولیت-17

 آموزش-11

 

 صعودهاي آلپاین -6

است مورد ارزیابی گیرد و جن  زمین که قرار  باید نوع منطقه )زمین( که در آن کار صورت می در این طرح می -6-1

 قرار گیرد تعیین شود. 

 سا  باشد. 21باید بیشتر از  سن داوطلب در زمان ارزیابی می -6-2

 های پیش از آموزش تجربه -6-3

  های قبل از آموزش باشد )سالهای تجربه مسافرت صعود، مناطق مختلف و...( باید شامل حداقل تجربه طرح می 

  باید: داوطلبان می 

  .کوهنورد فعا  با سابقه صعود در برف، یخ و صخره داشته باشد 

   4توانایی راهنمایی )و صعود سرطناب( درجه ( فدراسیون جهانی کوهنوردیUIAA و یخ )درجـه را داشـته    50

 باشد.  

  .با تجربه پیمایش یخچا  باشد 
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  مهارتها -6-4

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: های مؤثر فردی در زمینه تکنیکباید توانایی داوطلبان برای نشان دادن  طرح می

 حرکت، صعود و فرود ایمن و تراور  در نواحی آلپاین: -1

  های با شیب تند زمین 

   ها( خط الرا  )و یا 

  دره ها 

  صخره، یخ و نواحی مختلط 

   پیمایش یخچا 

  های خروج از شکاف )یخی( تکنیک 
 

 نوردی و کرامپون از تبر یخ استفاده -2

 ، یخ و مناطق میک  )ترکیبی( به شکل مؤثر )به شکل کافی( صعود سرطناب و هدایت در صخره-3

 ای های چندنطقه انتخاب و جایگزینی تجهیزات حمایت و فرود شامل کارگاه-4

 ها، حمایت و فرود مدیریت طناب، گره-5

 طناب، دو طناب و طناب دوقلو های تک تکنیک-6

 مسیریابی -7

 مهارت در حرکتهای صعودی-1

 مربیگری و آموزش ابتدایی )اولیه(-3

 سازمان دهی و رهبری گروه-10

 برد ( های صعود ) آواهایی که مربی برای راهنمایی افراد به کار می بانگ-11

 فرود به وسیله طناب-12

 شرایط اوروان -13

 پیشگیری از ایجاد مشکل در طو  مسیر و حل آنها-14

 کمکهای اولیه-15

  دانش -6-5

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: باید دانش داوطلبان و دادن پیشنهاد در زمینه طرح می

ها، ابزارهای حمایت و فرود، کاه  تجهیزات کوهنوردی )ابزار یخ )تبر یخ(، کرامپون، کفش، پوشاک، پیچ یخ-1

 ابزار حمایت و...(ها،  ها، کارابین ها، اسلینگ کاسک، هارن ، طناب

 نگهداری از تجهیزات-2

 خطرات آب و هوا و منطقه صعود -3

 مدیریت ریسک، ایمنی و روشهای  شرایط بحرانی )طرز عمل اوروانسی( -4
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 سیستم ایمنی دینامیک )نیروی ضربه، زنجیره ایمنی و فاکتورهای سقوط(-5

 جلوگیری و مداوای سرمازدگی و هایپوترمی -6

 بل اشعه آفتابمحافظت در مقا-7

 اخاقیات و رسوم-1

 های صعود  های و سبک انواع تکنیک-3

 های راهنما انتخاب مسیر، درجه سختی و استفاده از کتابچه-10

 محیط زیست و دسترسی -11

 تغذیه-12

 فیزیولووی و پیشگیری از آسیب-13

 های حقوقی و بیمه مسئولیت-14

 آموزش-15

 كوهنوردي با اسکي. 7

 (Cباید  در ارتباط با استانداردهای بهمن به کار رود. )بخش  این استاندارد می 

باشد  باید نوع ناحیه و جن  ناحیه صعود تعیین گردد ونیز نواحی که خارج از محدوده کار آن می در این طرح می -7-1

 باشد یا نه( نیز مشخص گردد. )به عنوان مثا ؛ طرح شامل مناطق یخچالی می

 سا  باشد. 21باید بیشتر از  زیابی میسن داوطلب در زمان ار-7-2

 های پیش از آموزش تجربه-7-3

  نـوع و دفعـات   کوهنوردی با اسکیهای قبل از آموزش باشد ) سالهای تجربه  باید شامل حداقل تجربه طرح می ،

 ،...(کوهنوردی با اسکیها و تورهای اسکی، نوع نواحی  مسافرت

   باید: داوطلبان می 

  .اسکی باز فعا  بوده و سابقه صعود و فرود و تورهای چند روزه را داشته باشد 

    .توانایی اسکی خارج از پیست با شرایط برفی دشوار را داشته باشد 

  های کوهنوردی آلپاین اطاعات کافی داشته باشد. در مورد پیمایش یخچا  و تکنیک 

  مهارتها-7-4

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: های مؤثر فردی در زمینه ن برای نشان دادن تکنیکباید توانایی داوطلبا طرح می

 های مناسب اسکی دانهیل )پایین آمدن از کوه( و شرایط متفاوت برف و و اسکی خارج از پیست تکنیک-1

 های مناسب صعود با پوست و کرامپون تکنیک-2

 آگاهی از خطرات و کاهش آنها-3

 ناوبریمسیریابی و -4

 ها*  پیمایش یخچا  و توانایی خروج از شکاف -5
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 های کوهنوردی آلپاین* تکنیک-6

 مربیگری و آموزش ابتدایی )اولیه(-7

 سازمان دهی و رهبری گروه-1

 شرایط اوروان -3

 پیشگیری از ایجاد مشکل در طو  مسیر و حل آنها-10

 کمکهای اولیه-11
 * اگر به طرح افزوده شده باشد.

 

 نشدا-7-5

 های زیر را مورد ارزیابی قرار دهد: باید دانش داوطلبان و دادن پیشنهاد در زمینه طرح می

  کوهنوردی با اسکیتجهیزات و پوشاک -1

 نگهداری از تجهیزات-2

 کوهنوردی با اسکیخطرات آب و هوا و مناطق -3

 مدیریت ریسک، ایمنی و روشهای  شرایط بحرانی )طرز عمل اوروانسی( -4

 مداوای سرمازدگی و هایپوترمیجلوگیری و  -5

 محافظت در مقابل اشعه آفتاب-6

 کوهنوردی با اسکیرسوم و مسابقات -7

 های راهنما انتخاب مسیر، درجه سختی و استفاده از کتابچه-1

 محیط زیست و دسترسی -3

 تغذیه-10

 فیزیولووی و پیشگیری از آسیب-11

 های حقوقی و بیمه مسئولیت-12

 آموزش-13

 يليج( الزامات تکم
 باید در کنار استانداردهای مربوطه به کار رود. این الزامات تکمیلی می

 . ارتفاعات باال 1

 ها و دانش در خصوص موارد زیر باشد: باید شامل تجربه، مهارت طرح می

 . فرایند هم هوایی1

 . عانم و مداوای ارتفاع زدگی )بیماری ارتفاع(2
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 (AMSزدگی حاد ) های اوروان  در صورت بروز ارتفاع . روش3

 

 . نواحي خاص 2

 ها و دانش در خصوص موارد زیر باشد: باید شامل تجربه، مهارت طرح می

 . ماحظات زیست محیطی خاص 1

 . خطرات محیطی خاص2

 های بقا . تکنیک3

 . نواحي بهمن گير3

 ها و دانش در خصوص موارد زیر باشد: باید شامل تجربه، مهارت طرح می

 های منطقه )زمین( و علل آغاز بهمن انواع بهمن، علل آغاز بهمن، ویژگی. ساختار برف، 1

 . اطاعات در مورد بهمن، ماحظات و تصمیم گیری2

 . سازمان دهی نجات، جستجو و شرایط اوروان 3


